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RESOLUCIÓ
ENS/1266/2004, de 13 d’abril, per la qual s’au-
toritza l’obertura del centre privat d’educació pre-
escolar Cuca de Llum, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
als corresponents serveis territorials del Depar-
tament d’Ensenyament pel titular de la llar
d’infants Cuca de Llum, de Lleida, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre privat de
educació preescolar, per transformació d’una
llar d’infants autoritzada de conformitat amb
la legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del siste-
ma educatiu, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret, per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de qualitat de l’educació; el Reial
decret 828/2003, de 27 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els aspectes educatius bàsics de l’edu-
cació preescolar, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

RESOLC:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Cuca de Llum, de Lleida,
per transformació de la llar d’infants autorit-
zada de conformitat amb la legislació anteri-
or a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, en
els termes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar
l’acte en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
consideren convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Lleida, 13 d’abril de 2004

P. D. (Resolució d’1.6.2001, DOGC d’11.6.2001)

A. CARLES VEGA CASTELLVÍ

Director dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX

COMARCA DEL SEGRIÀ

Serveis territorials: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Codi: 25007396.
Denominació: Escola Bressol Cuca de Llum,
SCCL.
Adreça: c. Alfred Pereña, 21.
Titular: Escola Bressol Cuca de Llum, SCCL.
NIF: F25341256.

S’autoritza l’obertura del centre privat d’edu-
cació preescolar per transformació de la llar
d’infants del mateix nom, amb efectes a partir
del curs 2003-2004.

Fins al moment de la implantació generalit-
zada de l’etapa de l’educació preescolar el centre
impartirà el currículum de l’educació infantil de
primer cicle.
Composició del centre

Autorització d’obertura
Educació preescolar:
2 unitats amb 30 llocs escolars.

(04.085.062)

RESOLUCIÓ
ENS/1268/2004, de 30 d’abril, per la qual s’im-
planten ensenyaments superiors de disseny en es-
coles d’art públiques.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, estableix,
a l’article 49.2, els ensenyaments de disseny que
tenen la consideració d’estudis superiors i atorga
al títol de disseny, en l’especialitat corresponent,
el nivell equivalent, a tots els efectes, al títol uni-
versitari de diplomat o diplomada.

El Reial decret 1496/1999, de 24 de setembre
(BOE de 6.10.1999), estableix els estudis supe-
riors de disseny, la prova d’accés i els aspectes
bàsics del currículum d’aquests estudis.

El Decret 227/2002, de 27 d’agost (DOGC
núm. 3719, de 13.9.2002), estableix l’ordenació
curricular dels ensenyaments superiors de dis-
seny i regula la prova d’accés per a l’àmbit de
Catalunya.

Per la Resolució ENS/1461/2003, de 16 de
maig, i la Resolució ENS/2101/2003, d’1 de ju-
liol, es van implantar els ensenyaments superiors
de disseny en centres docents públics.

Estudiada la necessitat d’ampliar l’oferta de
places escolars i per aprofitar millor els recur-
sos disponibles, es considera convenient la im-
plantació de determinats ensenyaments supe-
riors de disseny en escoles d’art públiques del
Departament d’Ensenyament.

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del
sistema educatiu,

RESOLC:

—1 Implantar els ensenyaments superiors de
disseny que es detallen a l’annex d’aquesta Re-
solució en les escoles d’art públiques que s’in-
diquen, amb efectes acadèmics i administratius
des de l’inici del curs escolar 2004-2005.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de Centres Docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar
l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 30 d’abril de 2004

P. D. (Resolució d’1.6.2001, DOGC d’11.6.2001)

TOMÀS DE SAN CRISTÓBAL I CLAVER

Director general de Centres Docents

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08044156.
Denominació: EA Deià.
Municipi: Barcelona.
Ensenyaments que s’implanten:
Ensenyaments superiors de disseny:
7053 Disseny d’interiors.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II

(COMARQUES)

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08001480.
Denominació: EA Pau Gargallo.
Municipi: Badalona.
Ensenyaments que s’implanten:
Ensenyaments superiors de disseny:
7051 Disseny gràfic.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Comarca: Urgell.
Codi: 25004528.
Denominació: EA Ondara.
Municipi: Tàrrega.
Ensenyaments que s’implanten:
Ensenyaments superiors de disseny:
7053 Disseny d’interiors.

(04.120.095)

*

.. ...


.. ...


.. ...



